
Avšak nejdůležitější akcí nad-
cházejících dní jsou oslavy 150.
výročí povýšení Svratky na město
a 140. výročí založení Sboru dob-
rovolných hasičů. Srdečně zveme
všechny spoluobčany, chalupáře, let-
ní hosty i přátele Svratky na všechny
akce, které připravujeme. Defini-tiv-
ní program oslav najdete na jiném
místě tohoto čísla a objeví se i ve va-
šich schránkách. Nezbývá než dou-
fat, že nám bude přát počasí, aby-
chom si celý program společně užili
a těšili se z něj.

Krásný začátek léta 
vám všem přeje

Martin Mudroch, 
Váš místostarosta

Možná nepochopitelné je rozko-
pání chodníků v nedávno opravené
ulici Čs. armády. Firma E-mont,
pracující pro E-ON dává do země ve-
dení nízkého napětí. Postupně jsou
dráty venkovního vedení schovávány
do země, což jistě prospěje vzhledu
města. Akce by měla do budoucna
pokračovat v dalších ulicích. Bohužel
nebylo možné tuto akci provést sou-
časně s rekonstrukcí ulice.

Historický měšťanský dům čp.
23 na náměstí - „Balíčkovo“ se
stává vlastnictvím města Svratky.
Zastupitelstvo schválilo na jaře od-
kup a teď bude opět na něm, aby
rozhodlo o budoucnosti tohoto, v
původním stavu zachovaného domu.

Jak možná víte, budova je památ-
kově chráněna a rádi bychom ji o-
pravili postupně tak, aby se stala o-
krasou náměstí. Zatím se uvažuje o
tom, že by prostory v přízemí domu,
po obchodu ovoce-zelenina, byly
nabídnuty k pronájmu, nejlépe pro
cukrárnu a kavárnu, která ve Svratce
teď dost citelně chybí. V 1. patře by
mohla do budoucna vzniknout gale-
rie, kde by byla trvale vystavena díla
malířů Vysočiny a konaly by zde i
letní výstavy obrazů. Zajímavé
nápady z řad veřejnosti samozřejmě
uvítáme. Po vyřešení všech majet-
koprávních vztahů bychom vám rádi
dům ukázali, připravíme na jedno
odpoledne den otevřených dveří.

úvod červnového čísla Novinek je
trochu netradiční. Náš starosta se
musel podrobit náhlému lékařskému
zákroku a v době uzávěrky tohoto
vydání je ještě hospitalizován v ne-
mocnici. Věřím, že nyní je již doma
a zotavuje se. Nezbývá, než mu po-
přát co nejrychlejší uzdravení 
a mnoho sil do další práce.

Rozkopaná Svratka je již zase
na nějaký čas minulostí. Oprava
vodovodního řádu v ulicích
Palackého, 9. května a Táborská
nám komplikovala život svou pra-
šností, hlukem i semafory na silni-
cích. Výměna vedení však byla nut-
ná, neboť potrubí je za hranicí život-
nosti.
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

Město Svratka a Sbor dobrovolných hasičů si vás dovolují pozvat na 
oslavy 150. výročí povýšení Svratky na město 
a 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
PROGRAM OSLAV:
Již ve čtvrtek 6.7. od 14 hodin bude otevřena výstava obrazů Jana Odvárky ve
Společenské místnosti a obřadní síni v budově býv. MŠ. Výstava potrvá do
30.7.2017.
PÁTEK 7.7.
15.00 koncert hudebního skladatele Jaroslava Uhlíře, sokolovna Svratka

(původně plánovaný koncert Hany a Petra Ulrychových a skupiny 
Javory byl kvůli nemoci interpreta zrušen)

19.00 koncert skupiny Katapult, sportovní areál ve Svratce
SOBOTA 8.7.
od 8.00 řemeslné trhy u sokolovny, zde proběhne i vystoupení šermířů ze 

skupiny Libertas (v 11 a 12 hodin) a předvádění historických řeme-
sel, příjemnou atmosféru navodí Sdružení přátel Josefíny & Kláska.

v 10.00 na náměstí slavnostní mše sv. za účasti Mons. JUDr. Ing. Jana 
Vokála, JU.D., biskupa královéhradeckého, bohoslužbu bude 
provázet chrámový sbor Svatojánek

odpoledne: oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

12.30 příjezd pozvaných hostů na náměstí Národního povstání
13.00 slavnostní pochod hasičů s prapory
13.30 slavnostní projev a předání vyznamenání na hasičské zahradě
od 14.00 hodin ukázky hasičských dovedností a historické hasičské techniky, 

doprovází dechová hudba
od 18.00 taneční zábava – přehlídka místních rockových kapel SBK, Rollák, 

Morana, NaEx, Hudba Praha revival.
Muzeum: od 14 hodin otevřena výstava z historie Svratky, k nahlédnutí budou 

kroniky města (i v neděli 10-12/13-16 hodin)
Základní škola: den otevřených dveří od 13 do 16 hodin.
NEDĚLE 9.7.
10.00 fotbalový zápas svobodní x ženatí
15.00 fotbalový zápas SK Svratka x Stará garda Slavia Praha

U příležitosti oslav vyjde výpravná kniha o historii města „Svratka, dějiny mě-
stečka na pomezí Čech a Moravy“ a kniha „Svratecko na starých pohledni-
cích“ – obě publikace budou k dostání během oslav.

Červen v ZŠ a MŠ
4.6.2017 proběhla již tradiční Cesta
pohádkovým lesem. První se ve
Svratce uskutečnila již v roce 1980 
a každoročně se opakovala až do ro-
ku 1996, poté byla tato tradice obno-
vena v roce 2005. TAKŽE LETOS
BYLA JIŽ 30.V POŘADÍ!!!
Myslím, že všichni máme v paměti
nezapomenutelné zážitky z jednotli-
vých ročníků:  létající čarodějnice,
cirkus, řemesla, cesty za písničkami,
jednotlivé postavičky spojené s je-
jich představiteli,….a spoustu da-
lších zážitků. Tuto tradici u nás od-
startovaly učitelky z mateřské školy
Věra Macháčková, Dana Tomíško-
vá, Bohuslava Filandrová, Jana
Mourová, Blanka Kadeřábková 
a tehdejší ředitelka Alena Myšková.
Některé z nich se podílejí na všech
třiceti ročnících, ať už aktivně nebo
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díky obrázkům a rekvizitám, které dodnes
používáme. Díky tehdejší patronaci podni-
ku Mars máme i originální rekvizity, vze-
šlé z nápadu těchto učitelek a dokonale
technicky realizované zaměstnanci podni-
ku. Jsem moc ráda, že se i na tuto spolup-
ráci podařilo navázat a  odborová organi-
zace Marsu a.s. zajišťuje v posledních le-
tech vždy jedno nezapomenutelné stanovi-
ště. Tato akce se neobejde bez obětavosti 
a nadšení velkého množství lidí ať už to
byli v minulosti svazáci, nyní zase junáci,
hasiči, sportovci, zdravotně postižení,
Valkýry, zaměstnanci mateřské a základní
školy, žáci i jejich rodiče, majitelé „oku-
povaných“ pozemků, zaměstnanci MěÚ 
a všichni, kteří přispěli k tomu, že se na
tvářích dětí Cestou pohádkovými lesy roz-
září úsměvy, i když se na nás zrovna ne-
směje sluníčko. 
Všem patří velké poděkování!

Mgr. Iva Kopecká

Červen v ZŠ a MŠ

Od 1. 9. 2017 rozšiřuje MŠ Svratka svoji kapacitu na 65 dětí. Bude zřízeno třetí oddělení. Z tohoto důvodu jsou ještě volná místa.
Pokud máte zájem o docházku svého dítěte do MŠ Svratka, kontaktujte ředitelku školy na telefonu 566 662 602 nebo 778 051
501 nebo emailem kopecka@svratka.cz

Všem našim žákům i zaměstnancům přejeme příjemně strávený čas zasloužených 
a vytoužených prázdnin a dovolené.

Přestože si s námi počasí letos tro-
chu hraje, vše nakonec dopadlo do-
bře. Nepršelo a co víc, ani nechume-
lilo ☺.

Děkujeme všem za hojnou účast, že
jste se nechali "zkrášlit" v Salonu o-
havnosti, navštívili show klauna
Bublína a pohádková stanoviště.
Věříme, že vám chutnalo cvikovské
pivo i tradiční Krakonoš a naše 
občerstvení nezklamalo.

Těšíme se zase za rok ve sportov-
ním areálu NASHLEDANOU!

Hana Sádovská, 
ZO ČSŽ Svratecké Valkýry

Tradiční
pálení 
čarodějnic
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 25. 5.
2017 od 17.00 na MěÚ
49. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
50. Rada města doporučuje ZM ke schválení:
a) Směnu pozemků mezi Městem Svratka a podnikem Lesy ČR (jedná se 
o získání pozemku pod areálem ČOV).
51. Rada města schvaluje:
a) Jednorázovou dotaci ve výši 5000 Kč středisku Junák Svratka.

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 1. 6. 2017  od 17.00 hodin na MěÚ
69. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem 

v případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.

Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Michaela Šilerová, Vlastimil
Černý
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: ing. Jan Vítek, Bc.
Miroslav Polák

c/ Rozpočtové opatření č. 2/2017.
d/ Rozpočtové opatření č. 4/2017.
e/ Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2016,

sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
f/ Závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to

bez výhrad. 
g/ Navýšení kapacity mateřské školy ze 45 na 65 dětí a s tím související ne-

zbytné stavební úpravy.
h/ Pronájem části pozemku p. č. 30/2 v k. ú. Svratka Lukáši a Kateřině 

Kučerovým a Anně Musilové.
ch/ Záměr prodeje pozemku p. č. 508/31 v k. ú. Svratka.
i/ Záměr prodeje pozemku p. č. 1180/17 a 1131/4 v k. ú. Svratka.
j/ Prodej pozemků p. č. 1303 o výměře 1000 m2 a 1304 o výměře 1000 m2,

obojí v k. ú. Svratka, ing. Josefu Košičárovi, Žďár nad Sázavou za cenu
125,- Kč + DPH za 1 m2. Cena vyplývá z kupní smlouvy z 8. 8. 2005.

k/ Prodej pozemku p. č. 1306 o výměře 1000 m2 v k. ú. Svratka Marku
Příhodovi, Svratka za cenu 125,- Kč + DPH za 1 m2. Cena vyplývá z kup-
ní smlouvy z 8. 4. 2017.

l/ Výpověď nájemní smlouvy z 1. 6. 1994 mezi Obcí Svratka a TJ Mars
Svratka na pronájem sportovního areálu a pověřuje starostu vypracováním
nové smlouvy.

70. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – duben 2017.
71. Zastupitelstvo města zamítá:
a/ Finanční podporu pro Linku bezpečí, z. s. pro rok 2017.

INFORMACE MUDr. Jílková
Vzhledem k šířícím se dezinformacím sděluji následující: Ač k mým těžkým
ranním rozjezdům přichází těžkost s elektronickým receptem, rozhodně ne-
plánuji ukončit moji praxi praktické lékařky ve Svratce a Herálci.

Další informace: Dne 14.8.2017 od 12 do 14 hodin proběhne v lékařském
domě ve Svratce očkování proti tetanu. Očkovaní by měli být pacienti na-
rození v letech 1986-1990, pokud nebyli očkováni v poslední době. Dále pa-
cienti mladší 60 let, pokud nebyli očkováni v posledních 15 letech a pacienti
starší 60 let, pokud nebyli očkováni v posledních 10 letech.

Pokud potřebujete výpisy z dokumentace pro pracovně-lékařské prohlídky,
je možné se objednat i telefonicky. Na prohlídky preventivní, prohlídky pro
řidičský průkaz a zbrojní pas je třeba býti objednán. Objednává sestra během
ordinačních hodin.

MUDr. Marta Jílková

Výzva
Městské muzeum ve Svratce shání pro plánovanou vánoční výstavu „Co
přinesl Ježíšek“ dobové dětské hračky, případně další věci, které se objevo-
valy pod stromečkem. 

Byli bychom velmi rádi, kdybyste mohli věnovat do muzejních sbírek dět-
ské hračky od dob nejstarších po 80. léta 20. století.

Informace o místních poplatcích 
za rok 2017
Platby za odpady 
Sazba poplatku činí 550 Kč  za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 550
Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku byl do 31. 5. 2017.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní pou-
kázkou nebo  v hotovosti na městském úřadu.
Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo po-
živatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnosti přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Termín splatnosti poplatku byl do 31. 3. 2017.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-
bol 1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hoto-
vosti na městském úřadu.
Platby za odpady a za psy můžete platit v novém informačním centru, které se
nachází v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním
centru je pondělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvá-
dět poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den, ne-
ní-li tento den dnem příchodu a dále poplatek z ubytovací kapacity, který činí 3
Kč za každé využité lůžko a den.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočíva-
jící v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovosti
na městském úřadu.
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